הסקירה השבועית של ספונסר 42.01.4102 -
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilבאגף סקירה שבועית,
תחת הקטגוריות "ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת .מדדי המעו"ף ות"א  57עלו בכ7.5% -
בממוצע כל אחד .מנגד ,מדדי הבנקים והביומד המשיכו במגמה השלילית והשילו כ 7.5% -בממוצע מערכם .במדד ת"א 777
בלטה לרעה מניית אידיבי פיתוח שירדה בכ ,77% -בעיקר לאור העובדה שבעלי השליטה בחברה לא קיבלו היתר שליטה
בחברת הבת כלל ביטוח בעקבות העדר הון עצמי .בתוך מספר חודשים יועברו המניות המוחזקות ע"י אידיבי פיתוח לידי נאמן
אשר יפעל למכירתן .מנגד ,מניית סיליקום זינקה בכ 71% -לאחר שהחברה הכתה את תחזיות האנלסיטים בדו"ח הרבעוני
האחרון .מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית מדיוי שזינקה בכ .57% -מנגד ,מניות גלוב אקספלוריישן וסינרג'י כבלים ירדו
בכ 75% -בממוצע כל אחת .מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כמיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי ,נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .מדדי התל בונד ירדו בכ 7.5% -בממוצע בסיכום
שבועי .אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ7.5% -
במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך .מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,1.00% -מדד ת"א  57עלה ב ,1.22% -מדד הבנקים ירד ב ,0.80% -מדד הנדל"ן 77
רשם השבוע ירידה של  ,1.20%מדד נפט וגז עלה ב 1.22% -ומדד הביומד ירד בכ .0.20% -בשוק המט”ח ,הדולר המשיך
להתחזק ורשם עלייה של כ 2.2% -מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של  3.557ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ 7.0% -בסיכום השבוע החולף ,וסיים את המסחר ביום חמישי ,ברמה
של  7771נקודות .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף ,מדד המעו"ף נתמך בתחילת השבוע כצפוי מעל רמת התמיכה
השוכנת ברמה של  7727נקודות ,ומשם תיקן מעט כלפי מעלה .רמה זו מהווה נקודת מבחן וכל עוד המדד לא שובר אותה כלפי
מטה הוא צפוי בקרוב לנסות ולתקוף את רמת השיא שנקבעה לאחרונה ברמה של  7757נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בצורה משמעותית בסיכום שבועי מול השקל ,ונסחר היום (שישי) ברמה של 3.557
ש"ח לדולר .אתמול (חמישי) ,המדדים המובילים בבורסת ניו-יורק ננעלו בעליות שערים נאות של כ 7.3% -בממוצע לאחר
שחברת קטרפילר הכתה את תחזיות האנליסטים ובמקביל ,הבקשות ראשונות לדמי אבטלה שהוגשו בארה"ב בשבוע
שהסתיים ב 71-באוקטובר הסתכמו ב 213-אלף ,מעט מתחת לצפי בשוק שעמד על  217אלף בקשות .זהו השבוע השישי
ברציפות שמספר הבקשות נותר מתחת לרמה של  377אלף .מספר הבקשות הממוצע שנרשם בחודש האחרון ירד ב3,777-
ל 217-אלף בלבד  -שפל של  77שנה .הבקשות המתמשכות לדמי אבטלה רשמו בשבוע שהסתיים ב 77-באוקטובר ירידה של
 31אלף לסך הכול  2.37מיליון בקשות (נתון הבקשות המתמשכות נוגע תמיד לשבוע קודם לזה של הבקשות הראשונות.
(קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,ניתן לראות בגרף המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד בשבועות האחרונים בהמשך
לצפי שלנו ,ולאחר שפרץ גם את רמת ההתנגדות באזור של  3.57ש"ח לדולר ,הוא צפוי להמשיך ולטפס אל עבר המטרה
הבאה .תיקון טכני כלפי מטה מאוד סביר ברמות אלו ,אולם הוא לא צפוי לשנות את המגמה העולה.
מדד  FTSEבריטניה  -מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את  777המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות
בבורסה בלונדון .בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את בנק  HSBC,וודאפון ובריטיש פטרוליום .כפי שניתן לראות בגרף
היומי המצורף מדד המניות הבריטי תיקן כלפי מעלה בשבוע החולף ,לאחר שצלל בצורה חדה כלפי מטה בתקופה האחרונה.
כעת ,ניתן לראות שרמת  1277הנקודות מהווה תמיכה חשובה ,אולם כדי שהמדד יקבל איתות טכני חיובי ,הוא צריך לסגור
בצורה ברורה מעל רמה של  1777נקודות.
מדד הבנקים – שבוע חלש עבר על מדד הבנקים שהוא מעיב על מדד ת"א  27ויורד קרוב ל  ,2%פרט ליום ראשון המדד רשם
ירידות שערים בכל ימות השבוע עם סגירה סמוך לנמוך השבועי .בסקירה שבוע שעבר ציינתי את השפל האחרון סביב
 7375127נקודות שסמוך אליו ננעל השבוע .טכנית ,המדד לא הצליח להתקדם קדימה אולם היפוך כאן יכול לתת כניסה נוחה
מאוד עם סטופ קצר יעד ראשון ל  7375ואחריו לגבוהים האחרונים .7317
מדד ת"א  – 57מדד מניות השורה השנייה עשה הפוגה השבוע מהטרנד השלילי של החודש וחצי האחרונים ועלה קלות.
טכנית המדד נמצא "באוויר" .אזור ביניים  107-077נמוכים על הגרף  177-177נקודות .בשלב זה קיים שפל עולה על הגרף
סביב  157נקודות ,ירידה ממנו תביא ליעד של  177הנמוכים האחרונים .עוד אציין שגם בראיה ארוכת טווח (גרף שבועי) המדד
נראה לא טוב ונראה שסימן פסגה לתקופה הקרובה.

מדד הנדל"ן  – 07מדד הנדל"ן ייצר בלימה בשבוע המסחר האחרון .הגבוהים האחרונים סביב  777נקודות מצליחים לתמוך
במדד בשלב זה .יחד עם זאת התצורה בגרף אינה טובה ונראה שההפוגה שהמדד מצליח לייצר היא רק אתנחתא לפני המשך
תנועה יורדת.
מדד היתר  – 71מדד היתר  77הצליח להיעצר בשבוע המסחר האחרון סביב אזור תמיכה אופקי חזק ברמה של  727נקודות.
טכנית ,למדד אפשרות ליציאה לתיקון עולה ,כשהתמיכה הוכיחה עצמה נכון לכתיבת שורות אלה ואינדיקטורים טכניים
בנמצאים ברמות קיצון (לשלילה) .רמות פוטנציאליות לתיקון עולה קיימות לאזור  777ו  717בהתאמה .שבירה כלפי מטה של
רמת התמיכה תביא לבדיקה של רצועת תמיכה קצת מעל  777נקודות.

ניתוח מניות
פרטנר ( – )0104202חברת תקשורת המפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ” ”orangeו mobile” 772”-ומספקת
שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט תחת המותג ” .”orangeהחברה נסחרת במדד תא .27
ניתוח טכני – המניה נסחרת בתנועה צידית ודיי משעממת .טכנית אזור של  217712717הינה תמיכה משולבת .קו אופקי
שנוצר בחודש האחרון ותיקון פיבו  17.1למהלך האחרון במניה מרמות השפל השנתיות לאזור  .2177טכנית קיימת אפשרות
מסחר עם סטופ קצר מאוד מתחת ל  2717נקודות ויציאה למהלך עולה מחודש עם יעד ראשון בגבוה האחרון .ירידה מ
 2717157תביא לבדיקה של הנמוכים האחרונים ותבטל את התרחיש.
אלוט תקשורת ( – )0188272החברה אלוט תקשורת עוסקת בפיתוח של טכנולוגיה לניהול ואופטימיזציה של רוחב פס ואיכות
השירות ברשתות תקשורת נתונים .החברה הינה חברה דואלית ונסחרת במדד ת"א  57ובארה"ב תחת הסימול .ALLT
ניתוח טכני – המניה נקבעת בארה"ב ולכן הניתוח הטכני יתייחס לפי הגרף האמריקאי .המניה נסחרה השבוע ללא עניין
ותנודתיות אולם התצורה על הגרף ממשיכה להיות שורית ,נעילה מעל שער של  77דולר יכול להביא למהלך עולה לבדיקה
נוספת של ההתנגדות האופקית סביב  72דולר .אזכיר ,שהחברה תפרסם את דוחותיה לרבעון השלישי של השנה ב .7.77.77
אבוג'ן ( - (0017177חברת אבוג’ן בע”מ ולחברת הבת שלה שני מגזרי פעילות עיקריים אחת מהם הוא מחקר ופיתוח של גנים
ורציפי ד.נ.א אחרים לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים ,והשני לצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות כגון
קוטלי עשבים ופיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים.
ניתוח טכני – בגרף השבועי המצורף לסקירה ניתן לראות שהמניה חזרה ברוורס את כל המהלך העולה מפריצת השיאים סביב
 7277-7777נקודות זאת לאחר יצירה של פסגה כפולה ונעילת יעדים של התבנית .בגרף ניתן לראות את אזור התמיכה החזק
סביב  7277נקודות ומתחת באזור  7777נקודות .בטווח הקצר יותר חזרה מעל השפל של אוגוסט האחרון ב  7327נקודות יכול
להביא למימוש סטייה שורית שקיימת ותיקון עולה לאזור הגבוה האחרון סביב  7777נקודות בשבועות הקרובים.
כלכלית ים ( – )080101החברה ,פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות,בתחומי הנדלן השונים :השכרה,רכישת קרקעות
ופיתוחם ,בניית מבנים ,בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני  -ניתן לראות כי המניה לאחרונה נמצאת בתנועה יורדת ברורה,אשר מתבטאת ביצירת תבנית דמוי יתד כאשר ביום
המסחר האחרון,הגענו שוב לתחתית התבנית וקיבלנו נר היפוך על תחתית,בצורה שעדיין לא ברור אם זה נר היפוך ברור או
לא .בכל מקרה המניה כעת בתחתית התבנית ,ונראה כי בשלה לתת היפוך לעבר תקרת התבנית שוב לפחות .אזור 2017
מהווה התנגדות ראשונה חשובה ואילו תמיכת היתד מסומנת באזור .2507
בזק ( )441100חברת התקשורת ,פועלת בכמה מתחומי הפעילות הבאים :תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת
סלולארית,בזק בינלאומי וטלווזיה רב ערוצית .
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת במסלול עולה ברור,וכעת נמצאת באזור שיא .לאחרונה וכפי שהופיע
כאן,המניה נמצאת בתבנית נפתחת ,והשבוע  ,כצפוי השלימה המניה יעד לתקרת התבנית באזור  .152בשלב זה התמונה
הטכנית החלה במימוש ,כאשר רמת , 117מסומנת כתמיכה קרובה במניה.
מבטח שמיר ( )045108החברה הינה חברת השקעות הפועלת בתחומים :נדלן מניב,בארץ ובחו"ל ,וכן בתעשיה בייחוד
בחלקה באחזקת תנובה ביחד עם אייפקס,שנושא מכירת האחזקות בחברה כעת על הפרק וקרוב כנראה לסיכום.
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נסחרת בדיוק רב ,בתחום תבנית מתכנסת יורדת וכעת קרובה לתחתית התבנית
באזור  . 77177ברמה זו המניה עשויה לקבל תפנית חיובית לפחות לעבר תקרת התבנית  ,כאשר אופציית שבירת
התבנית,מנגד ,יאשר סטופ ברור .למעקב צמוד בשלב זה .רמת  77277הינה התנגדות קרובה בתוך התבנית .ואילו אזור
 77177הוא אזור תקרת התבנית.

על רגל אחת
בזן ( )4781420מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,777נסחרים כעת בתנועה מתקנת עולה.כאשר לאחרונה ראינו פריצת
התכנסויות מחירים והשלמת יעדים הכל כצפוי ע"פ הסקירות שעלו כאן.בשלב זה המניה נכנסה למימוש מחירים,כאשר כדאי
להפנות מבט לגרף החודשי במניה שם יש לנו התנגדות של מניפת פיבו באזור  ,737יכולת נעילה מעל רמה זו –חודשית יאשר
איתות המשך לתנועה העולה הקיימת ,וזאת לאחר מימוש קצר.

אפריקה ( )200104מנית החברה שנמצאים במהלך יורד ,כעת שברו ביום המסחר האחרון את התמיכה האופקית על רמת
,172ולכן רמה זו יורדת כעת במונחי נעילה לרמת התנגדות חשובה .התמיכה הקרובה הבאה נמצאת על קו מגמה עולה באזור
 .717רמת  177שהייתה תמיכה מינורית נשברה השבוע.
טאואר  TSEMמניות החברה נסחרות גם בת"א במדד ת"א ,777וגם בארה"ב .לאחרונה המניה שברה בחו"ל את תמיכת 77
דולר המהותית .נאמר אז,כי זהוא איתות שלילי ברור להמשך ,ואכן המניה המשיכה דרומה .כעת המניה נמצאת מתחת לרמת
 0דולר והיא למעשה ההתנגדות המיידית כעת .אוסיף כי נוצר במניה קו מהלך יורד וכל עוד שנמצאים מתחתיו התנועה יורדת
כעת .התנגדות קו המגמה היורד כעת נמצא באזור  0.7דולר.
.
אלביט מערכות ( )0100042מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,27לאחרונה פרצו תבנית מחירים מתכנסת ,עם יעד
בגובהה של כ 77-אחוז כגובהה התבנית .לאחרונה  ,השלימה המניה במלואה את ייעדי התבנית שנגזרו בזמנו ויצאה למימוש
מחירים עקב טכני רווי מאוד .בשלב זה ,אזור  22777הינה איזור תמיכה קרוב ,מול רמת  23777שהיא רמת התנגדות
קרובה,הכל במונחי נעילה .המניה כעת במימוש כאמור.
דיסקונט השקעות ( )248104מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .777לאחרונה המניה שברת התכנסות מחירים ברורה ואף
את רף  .2177כתוצאה מכך היעד הנגזר מכך הינה רמת  ,2177כצפוי וכנאמר כאן בסקירה הקודמת ,יעד זה הושג במלואו
השבוע 2177 .כתמיכה נשברה השבוע ,מה שאומר איתות שלילי במניה כל עוד אין חזרה מעל רמה זו,אציין קו מגמה יורד
באזור  2177כהתנגדות משולבת עם קו מגמה אופקי ברמה זו.
דלק קבוצה ( )0102040מניות החברה שנסחרות במדד ת"א  ,27נסחרות לאחרונה בתנועת תיקון עולה לירידה האחרונה.
במצב זה המניה כעת מתבססת על תמיכת רמת  732777אופקית  ,מול התנגדות של קו מהלך יורד באזור , 737777כאשר
לא נותר אלא לראות שבירת תמיכה או פריצת קו המגמה היורד וכך נקבל האיתות הבא במניה.
חברה לישראל ( )752105מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27לאחרונה המניה נמצאת באיתות שלילי ובתנועה יורדת
,כאשר שברה תבנית עולה .בשלב זה כל עוד המניה אינה חוזרת מעל ממוצע  277שנשבר ובשילוב תחתית תבנית שנשברה
באזור  277777אזי המניה תחת איתות שלילי .תמיכה קרובה .707777
סלקום ( )0010742מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .27מבט טכני מראה כי,המניה נמצאת בתחום תבנית יורדת כעת ,
ובתוך התבנית שברה תמיכת  .7777רמה זו יורדת כעת להתנגדות וכל עוד אין חזרה מעליה המניה תחת איתות שלילי.
תמיכה קרובה .3107
כלל ביוטכנולוגיה ( )0012401מניות החברה נסחרות במדד ת"א  .777טכנית המניה עברה מימוש עמוק וחד ,וכעת מדשדשת
מעל תמיכת .313ביום המסחר האחרון ,הגענו שוב לתמיכה החשובה  313כאמור ,כאשר יש בהחלט אופציה טובה למהלך
מעל תמיכה זו כאשר יעד מסומן על  771שם התנגדות קרובה חשובה .ירידה מתחת  313יהווה איתות סטופ.

לתחזית המלאה באתר ספונסר ,שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדיםhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13 :
ניתוח מניותhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14 :
מניות על רגל אחתhttp://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15 :
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל .לגבי כל
המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו ,כותב
השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .כל העושה פעולה ,עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

